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FEESTELIJKE OPENING .VAN DE UITBREIDING 
VAN HET -WILLIAM BOOTH VROU-WEN-

EN KINDERZIEKENHUI§, 
TE SOERABAJA. 

oensdag, ... dcn 2en Mei 1928 staat in de. annalen van het William Booth Vrouwen· 
en Kinderziekenhuis met gulden letters aangeteekei: d, want d!en dag traden 
eindeliJk de wenschen van de Dlrectrice <lier inrichting alsmede, die van de 

zuster-verpleegsters in vervulling en wen:fen de beide nieuw gebouwde vleugels, 
waardoor aan bet ziekenhuis een belangrijk grootere c"apaciteit wordt gegeven, 

offlcteel geopend, in tegenwoordigheid van vele belangstel· 
knden, waaronder de meest vooraanstaa·nde personen van 
Soerabaja. H~t was een goede gedachte, voor de openlngs
plechtigheid een open ontvangloods te bouwen, en met de 
vlaggenversiering en bet green, dat met kwlstige hand aan
gebracht was, alsook door de scbitterende ver!lcbting. maakte 
het gebeel een vreugdevollen en feestelijken inelruk. 

Ooder de vele belangstellenden, welke aan de vriendelijke 
ultnoodiglng tot bet bijwoaen van deze plechtigheid geboor 
hadden gegeven, merkten wij o.m. op : den Hoogedelgestrengen 
Heer Hardeman, Resident van Soerabaja: den Hoogedelacht
baren Heer Ir. Dijkerman, Burgemeester van Soerabaja; beiden 
vergezeld van bun dames. Z.H.E.A. de Burgemeester was 
zoo vriendelijk geweest, zich bereid te verklaren, de opening 
der nleuwe gebouwen te verrichten. 

Tevens merkten wij in bet gezel.schap op: den Commandant 
der Marine, Kapitein ter Zee, A. Vos; den Pla&fSelijk£11 Mili-
~~·-W"mma d<>nt. ~/kj'3o e er ; <ler& ~1>-·~i: , k 
Consul; den lnspecteur van den Dienst der Volksgezondheid, 
Professor Dr. Rodenwald; Dr. de Wolff en andere Doktoren, 

h~t Ziekenhuis en de opening daarvan in Januarl 1925 werden vele goede wenschen uitgesproken. 
w.elke we! zijn uitgekomen, nu wij drie jaren later deze uitbreidmg mogen openen, waardoor 
deze inrichting van een capaciteit van 50 op 100 bedden gebracht wordt. Moge de zegen, 
die tot op heden klaarblijkelijk op Uw arbeid heeft gerust, de Directrice hierbij niet te vugeten, 
ook voortdurend bierop blijven rusten; Gods besten zegen, tot leniging van de nooden een~r 

lijdende menschheia !" 
De Kommandant bracht met een kort woord dank aan den 

Burgemeester voor zijn vriendelijke woorden en verzocht aan 
Mevrouw Palstra, bet zilveren schaartje, waarmede de toegang 
tot de nieuwe gebouwen geopend was, als souvenir aan 
Mevrouw Dijkerman te willen overhandigen. 

Oezamenlijk zongen wij nu een lied van bet programma~ 
waarna Majoor Lebbink ons voorging in gebEd. De Kom
mandant las uit den 84-sten Psalm de woorden, die onze harten 
tot blijdschap en dankbaarheid stemmen; .,Welgelukzalig is 
de mensch, die op U vertrouwt". 

Een zangkoor, gevormd door de aanwezige Officieren, 
zong nu bet in Legerkriagen welbekende lied 1 .. Hoort glj. 
den noodkreet ?", waarna de Kommandant ons enkele cijfers 
deed hooren met betrekking tot den bouw van de uitbrei
ding en de aanschaffing \an het meubilair etc., etc., en 
fank bracht aan de verschillende firma's en handelslicha
men, wetke ons op zulk e~ vriendelijke- wijze hielprn. 

den Regent en den Pat1h van Soerabaja, het hoofd der ~ FRONT VAN HET HOOFDOEBOUW. 

Hierna werd door den R£sident van Soerabaja het woord 
gevoerd. Z. H. E.G. gaf uitdrukking aan zijn genoegen, 
tegenwoordig te kunnen zijn bij de openingsplechtigheid. 
,,Dit," zeide Z. H. E.G. ,,is de tweede maal sedert mijn Arabische gemeente, tal van personen uit de handelswereld, 

EEN DER NIEUWE VLEUOELS UEFDERIJK VERZOROD. DE NIEUWE EUIWPEESCHE AFDEELINO. 

Gemeenteraadsleden, enkele persvertegtnwoord~ers en 

Chineesche notabelen. 
Op voorstel van den Kommanclant werd begonnen 

met een rondgang door de gebouwen, waaraan voor
afg!ng de opening door Z.H. E.A. den Burgemeester, 
die het zijden lint, dat de gebouwen afsloot, met een 

zilveren schaartje doorknlpte. 
Het geheele gezelscbap was zeer tngenomen met all~s, 

wat bun nu te zien werd aaogeboden. De operatte
kamers, de polikllniek, het Jaboratorium, de zieken
zalen. de kamers voor Europeesche patientt.n, kortom 
het geheele nleuwe gebouw met al de n!euwe meubi

leering, enz. werd ten zeerste geprezen. 
Aan de achtenijde van bet Ziekenbuls werd een 

gedenkplaat onthuld, als een verrasslng. door Luit.
Kolonel Rawle a-an den Komma!ldant bereid. 

optreden in dit gewest, dat ik uitgenoodigd ben 
om cen bijzondere gebeurtenis in bet Legn des 
Hells bij te wonen, en met veel genoegen geef ik aan 
die uitnoodigingen gehoor; in bet bijzonder bij deze 
plechtigheid, omdat ik weet, dat deze inrichting sedert 
de oprichting onder ~lie bevolkingsgrcepen zeer veel 
hulp en steun en goede zorg verleend heeft.'' Z.H.E.G 
sprak de hoop uit, dat deze inrichting moge groeien 
en bloeien, en brengt gaarae hulde aan het geneeskun-
d:g en verplegend personeel voor de schoone taak-.. 
waaraan bet zich wijdt. 

Mevrouw Palstra sprak daaroa de menigte voor 
enkele oogenblikken toe. waarbij zij uitdrukking gaf 
aan haar gevoelens van dankbaarheid, dat thans iD 

een zoo lang gevoelde behoefte was voorzielf. 

Teruggekomen In de ontva!lgloods werden ~e(aen· 
wezlgen door onzen Leider toegesproken, die een 
klelne wljziglng in bet vastgestelde programma aan· 
kondlgde, welke noodzakelijk was, omdat Z,H.E.A. 
d Burgemeester in verband met een te houden verga-

e nlet den geheelen duur van de P.lechtigheid 
derlng . k blijvcn. Het was dan ook hlerom, dat 

DE ,,BINNENHOF". 

V oorts diea t nog vermeld tc word en het korte 
waardeerende woord, gesproken door Professor Dr. 
Rodenwald, den lnspecteur van den Dienst der Volks
gezondheid. In zijn hoedanigheid als medicus sprak 
de Heer Rodenwald zijn groote ingenomenheid ult 
met het Ziekenbuis, den bouw, de wijze, waarop 
aandacbt was geschonken aan de verschillende klei
nere details, welke zoo belangrijk zijn, om bet 

aanwezig on 
1 

kele korte woorden zijn blijdschap te hebben uitgesproken over dez:e belang-
L 'der oa n en H E L d onze ei ' bet Ziekenbuis, aan' z. . .A. 'et "'oar verleeride. 

·1gang van K rljke voorui . h als volgt tot den Kornmandar : ,,U, ommandaot, en Uw staf van Officieren 
E A ·chtte z1c p Z.H. · · n I In het b!jzorider MeHCUw ahtra, van gansder harte geluk gev.;enscht 

en alien, die U he pen, Soerabaja. De uitbieidlng is zeer doehreffenc. Bij de oprichting van 
met deze uitbreidlng in . 

comfort en gemak van de patienten te verzderen. Deze de1ails, zoo zeide Z.H.E.G., getuigen 
ervan, dat ze met liefde overwogen zijr, en dat door liefoe die ~chikkingen zijn gemaakt, 
welke als bet meest doeltreffend moeten worden beschouwd. 

Een dankbaar applaus volgde op deze zeer waardeerende woorden van den- p f 
ro rssor, die 

zeker voor allen een bewijs zullen zijn geweest voor de toewijding en liefde welk d Off· . • e e 1c1eren 
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E HEER IS MIJ ~ERDER! 

Zullen we clan radeloos en wan
hopig zuchten en klagen ? .-.- Maar 
dat is de verslagenheid van het on
geloof ! 

God heeft er r echt op - Hij, onze 
Hemelsche Vader, onze Herder. Kun
nen wij Hem n iet missen bij v o or
spoed en zo nneschijn, minder nog bij 
bet toenemen der gevaren. Zander Hem 
in den nood der tijden, zou zijn zonder 
kompas o p de woelende zee, zonder 
staf op bet steile bergpad. Met Hem 
zijn w ij veilig. Geen · onweerswolk, 
hoe dreigend zwart, of Hij kan ze ont
lasten in vruchtbaar-makenden regen. 
E n dikwerf is hij, die met een wee
klacht began. met een psalm en dank~ 
gebed geeindigd. 

DOOR 
Neen, niets van dit alles ! Laat ons 

dit woord van den psalmist tot het 
onze maken :. ,, De Heer is mijn Her~ 
der", .. mijn God. op Welken ik ver
trouw" I 

ENS G ... Tja TIC.BIELAAR .. 

tt 

Ik zal tot den Heere zeggen : 
Mijne Toevlucht en mijn Burcht ! 
Mijn God, op Welken ik vertrouw I" 

Psalm 91 : 2 . 

a, Heer, Gij zijt mijn 
· Herder!" Dezewoorden 
. wellen op in ons hart 
: bij het aanschouwen van 

,· deze plaat. En onwille
keurig gaan clan onze gedachten naar 
den 23-sten Psalm, die ons brengt in 
zulk een heilige sfeer van aanbidding 
en dankbaarheid; in <lien geest, w aarin 
zich ongetwijfeld de Godsman David 
moet bevonden hebben, toen hij dezen 
lofzang aanhief. 

Waarom noemt David den Heer hier 
zijn ., Herder"? Heeft hij clan geen schoo
nere, meer verheven naam voor Hem? 
Ja, wij weten het, hoe David in zijn 
psalmen zijn God bezingt en zegt : 
,.Gij zijt mijn Steenrots", .. mijn Burcht". 
,.mijn Hoogvertrek" , <loch voor hem 
bestaat er geen benaming. van zulk 
een diepe, innige beteekenis als juist 
deze: nHerder", .. mijn Herder". 

David kent de geschiedenis van zijn 
volk. Waren de aartsvaders, Abraham, 
Izak en Jacob, zijn vader Isai geen 
herders? Waren de Israelieten niet 
een herdersvolk en werd bijzelf niet 
van der jeugd afaan bierin opgeleid ? 

Had hij niet, dikwijls zelfs met ge
vaar voor eigen leven, zijn schapen 
gehoed en verzorgd? Neen, David kent 
geen beteren, boogeren naam voor 
zijn God. 

0, welk een vertrouwen spreekt uit 
dezen 23-sten Psalm en in het bijzon
der uit dat eerste vers: .. De Heer is 
mijn Herder!" Heilssoldaten, Cbris
tenen, als gij deze voorstelling ziet, 
ju belt het clan ook niet in U w hart : 
,.De Heer is mijn Herder", ,.mijn God, 
op Welken ik vertouw" 

Er komen in ieders leven zeer vele 
oorzaken tot bekommernis en zorg, 
en vooral in onze dagen, waarin Kerk 
en Staat, maatschappij en huisgezin door 
i:oovele gevaren warden bedreigd ; in 
deze dagen van geweldigen partijstrijd. 

En hoe gevoelen wij vaak, dat wij 
zoo volkomen machteloos tegenover 
dit alles staan ! AI. wat wij vermogen, 
bet is : een korreltje van dien grooten 
berg van kommer en moeite wegnemen, 
- een druppeltje doen wegvloeien uit 
dien oceaan van verdriet, .- enkele 
drappelen van die stijgende wateren 
te keeren. ...~ -- - -

Wat zullen wij clan doen ? De 
oogen sluiten, apdat wij bet gevaar 

van het Ziekenhuis doorloopend aan deze inrich
tlng schenken. 

Lt. Kolonel Rawie ging ons hierna voor in 
dankgebed, waarmede de plechtigheid werd 
besloten. D, R. 

Ult een der vele dagbladen, die een verslag 
gaven van de opening, nemen wij nog bet vol
gende over, dat ongetwijfeld ook onze lezers 
zal interesseeren: 

... • , • , . De rondgang bepaalde zich hierna 
niet alleen tot dit nieuwe gedeelte, <loch de 
gasten namen ook in verschillende andere af
deelingen van de kliniek een kijkje en overal 
werden de groote zindelijkl.eid en de keurige 
tnrichting van de kliniek geprezen. 

0~ ··--Le;der van bet Leger des Heils las 
chrii·ven voor van Dr. Van Lonkdaarop een s 

d Hoofdinpecteur van den Volks-
huyzen, en b 

. d ' t diedaarin zijn bestewensc en dhe1ds 1ens • 
gezon d ei en bloei der instel!ing. 

l t voor en gro 
u t e d overzicht van den stand 
S ker gaf ver er d 

pre .. van het ziekenhuis, waarbij wer 
der financ1en . 11. g nog met een verlies 
medegedeeld. dat de mste JD 

van f 25.000 werkt. d 
. h t ziekenh uis wer in 

De geschiedems van e . h _ 
d B onnen m een uur 

het kort gememoreer · eg M · 1916 met 
kB . opl et gebouw op Tamba aian, 

n iet zien ? - Maar dat zou bet werk 
v an annadenkende k inderen zijn ! 

Zullen we clan zeggen : .,Laa t o ns 
heden genieten. wat gaat ans morgen 
aan ?" - Dit is de lichtzinnigheid der 
dwazen ! 

Zullen we ans clan groat houden, 
onszelve verheffen en meenen, door 
eigen wijsheid. kracht en bekwaamheid 
bet leed te kunnen keeren? - Maar 
is dit niet het zelfbedrog van den 
hoogmoed? 

een capaciteit van 23 bedden, moest de instelling 
in Augustus van hetzelfde jaar al tot uitbreiding 
overgaan door het bijhuren van een aangrenzend 
perceel, waardoor het aantal bedden gebracht 
werd op 50. In J 919 werd overgegaan tot aan
koop van den grond op Darmo. Door bouw
subsidie van de Regeering en door bijdragen 
van groote maatschappijen en bank·instellingen 
en het publiek in Soerabaja kon het hoofdge
bouw geopend worden in Januari 1925, Door den 
arooten toeloop van patien was uitbrelding hoe 
langer hoe noodzak elijker, en in Mei 1927 kon het 
contract geteekend worden voor den bouw van 
twee vleugels, een isolatiegebouw en bijbehoo
rende werken voor een bedrag van f 80.400.-
0ok h1erin werd het Leger des Heis ge.steund 
door de Regeering en het publiek. terwijl in 
het bijzonder gememoreerd werd de hulp van 
de H. V. A., de Javasche Bank, de firma Fraser 
Eaton. de B. P. M. en de Koloniale Bank. Ook 
memoreerde Kommandant Palstra de bulp, die 
ondervonden werd van de zijde van den Bur· 
gemeest.:r van Soerabaja en den Oirecteur en 
de ambtenaren van Publieke Werken. 

In onze jeugd was ons het vertrou
wen niet vreemd. Gedreven door de 
liefde, wisten we als bij ingeving, 
waar wij een toevlucht mochten zoeken 
en zouden vinden voor onze kinder
moeilijkheden, voor ons kinder-verdriet 
en kindervreugde. En hield een trouwe 
vader ons aan de hand, nam een lief-

hebbende moeder ons in haar armen, 
clan waren we gerust. Nu zijn we 
ouder geworden ; veel is veranderd, 
veel legden we af : dat we toch het 
vertrouwen niet verleerden, het ver
trouwen in onzen Heer niet verloren! 

Europeesche patienten ZiJn. Sedert het bestaan 
van dit zieken bu is tot einde December 1927 
zijn bijna 5000 verscbil lende patienten ter verple
ging opgenomen met 132.159 verpleegdagen; 1211 
kinderen werden er geboren, terwijl in de poli
kliniek, die vanuit dit ziekenhuis op Boeb9etan 
wordt gehouden, 357.962 personen werden 
behandeld. 

De Staf van het ziekenhuis bestaat uit de 
Dlrectrice, Stafkapiteine Stewart: een vrouwelijke 
arts, dr. E .. Haug, die biigestaan wordt door 
drie gediplomeerde Europeesche verp\eegsters. 
Verder zijn er nog twee Europeesche Zusters 
aangesteld voor den huishoudelijken dienst van 
het ziekenbuis, waarin bovendien verscb1llende ln
landsche verpleegsters haar opleid1ng ontvangen. 

Na dete schets van het ziekenhuis gegeven 
te bebben. gaf Kommandant Palstra bet woord 
aan den H . E. Gestr. Heer Resident Hardeman 
die van gaoscher harte zijn hulde bracht voo; 
d~zen arbeid van het Leger des Heils. Spreker 
Ultte de hoop, dat Directrice en medici de 
voldoeniag mogen smaken, welke bij den opzet 
van het werk verwacht werd. 

Lezer. hebt gij in Christus de hoogste 
openbariog van Gods eeuwige liefde 
erkend, geloof clan ook. dat de Vader. 
de Herder, Zijn hulpbehoevend kind 
niet alleen zal laten. W ees er clan van 
verzekerd, dat Hij U zal leiden o p 
den v oor U besten weg ,_·al is dat 
n iet a ltijd den weg. <lien gij zelf zoudt 
gekozen hebben - wees clan verzekerd. 
dat Hij U zal helpen op de beste 
wijze. - al is het niet altijd op die 
w ijze, waarop gij hulp verwacht of 
g ew enscbt hadt. ,,Sta clan in het ge
loof", dat niets U zal overkomen, 
waarmede gij geen w inst zult kunnen 
doen voor Uw hooger, geestelijk leven: 
in bet geloof. dat .,dengenen, die 
God liefhebben, alle dingen mede
werken ten goede". N ie t de raad der 
wijsbeid dezer wereld , niet een opge
ruide volksmassa, noch het ma terialisme 
dezer eeuwen, noch het w isselend lot, 
ook niet het kanon, neen l GOD beeft 
bet laatste woord. en langs duizenden 
wegen, die .Hij alleen kent, leidt Hij 
alles tot de vestiging van Zijn heerlijk, 
eeuwig Koninkrijk. 

Gaan wij clan gerust en blij moedig 
de taekomst tegemoet, doende, wat 
onze hand vindt om te doen, ten einde 
Gode welgevallig te zijn; en geven 
wij onszelve met al het onze clan in 
kinderlijk vertrouwen aan den Heer 
en Zijn Goddelijke, Herderlijke leiding 
over, in het bewustzijn, dat ,.noch 
dood. noch Leven, noch engelen, noch 
overheden, noch machten, noch tegen
.voordige, noch toekomende dinge • 
noch hoogte, noch d1epte, noch eenig 
ander schepsel ons zal kunnen schei~ 
den van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jez us, onzen Heere". 

Ja voorwaar, met David jubelen wij 
bet uit: 

.. De Heere is mijn Herder : mij zal 
niets ontbreken. 

Hij doet mij nederliggen in grazige 
wf!iden; Hij voert mij zachtkens aan 
zeer stille wateren. 

Hij verkwikt mijne ziel; Hij leidt 
mij in hi::.t spoor der gerechtigheid. om 
Zijns naams wil. 

Al ging ik ook in een dal der scha
duwen des doods. ik zou geen kwaad 
vreezen ; want Gij zijt met mi}: Uw 
stok en Uw sta{. die vertroosten 
mij." 

11 Mijn 
trouw" l 

God, op W elken ik ver-

breiding mo;iel!j t hebben gemaa kt door bun 
medewerking. Spreekster sprak met veel · !iefde 
over het werk en in een vergelijkiag schetste zlj 
den toestand van hen, die door het Leger des 
Heils geholpen worden. 

Professor Rodenwald wees ook op de liefde
volle hulp, die de patienten In bet ziekenhuis 
onderviaden, en bracbt hulde aan de verpleeg
sters en doktoren. die behulpzaam zijn bij dlt 
liefdewerk. 

Aao het einde werd een slotzang aangebeven 
en een daokgebed ultgesproken door Lt.-Kolonel 
J. p. Rawie, Algemeene Secretaris van het 
Heilsleger, en hiermede was het olf1cieele gedeelte 
van de openlug geeind1gd." 

rHet had hee[t cedenen, die:i 
Door de uitbreiding is het bebouwd op.per

vlak op Darmo van 1383 M2 vermeerderd met 
1619 M2,, het aantal bedden voor Inlandsche 
p~tienten werd gebracht op 87, terwijl er ook 
nog een 15 bedden voor on- en mlnvermogende 

Na:!at Kommandant Palstra den Resident 
dank gebracht heeft voor dieos waardeerende 
rede, sprak Mevrouw Palstra nog zeer sym
pathieke woorden aan bet adres van het persooeel 
van het zlekenbuis en aan hen, die de uit-

I cede niet kent. Het hart gevoelt 

God, de rede niet. Dat is het 

volmaakte geloof: God te ken~ 
nen door het hart. 

I 

IL_ 
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A OFFICIEELE 
~ MEDEDEELINGEN 

(Bij machtiging van den Generaal.) 

bezochte b1jeenkomst 3 nieuwe Soldaten inze
genen en 7 kinderen aan God en het Leger 
opdrageo. Jn Ambarawa hielden we gezegende 
Officiersmeetings. en een groote He1lsbijeenkomst 
in de Zendingskerk, waarbij Zendeling Bart 
medewerking verleende en 5 zielen tot God 
kwamen. 

Moge deze goede voorbeelden overal navol
ging vinden ! 

•• • 
Nog veel meer dank! 
Wij zijn begonnen met dank te zeggen, maar 

waar moeten wij eindigen? Oordeel U zelf 
maar eens 1_ INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Londen. 

Bevorderingen: 
Tot Commissioner t 

Kolonel Catherine Booth. 
Kolonel J. Alister Smith. 

E. J. HIGGINS, 

In Magelang weer opdracht, weer Soldaten
in zegening en in Djokjakarta een Je::ing met 
lichcbeelden: Voeg nog daaraan toe, dat wij 
ooze Leiders mochten assisteeren in Ojokja en 
Soerabaja. en tweemaal een bezoek brachten 
aan Weltevreden en Tandjong Priok. dan blijkt 
we!. dat wij een groot en afwisselend pro
gramma mochten afwerken. 

Moge Gods onmisbare zegen ook dien arbeid 
kronen I 

Twee vriendelijke gevers schonken ons elk 
een geweer voor Ensign Wikdal, waarom wij 
in ooze vorige .,Aanteekeningen" vroegen. 
De benoodigdheden waren erbij, alsook het 
bewijs der betaalde belasting; alles geheel 
complt>et ! 

V riendelijk dank, lieve menschen ! 

Chef van den Staf. * • 
* 

Een vriendin van ons werk gaf ons een heel 
moo1e piano voor bet Meisjeshuis te Welte
vreden en heeft daarmede een groot aantal 
harten blij gemaak t ! Oank U vriendelijk ! 

TERRITORIAAL HOOFDKWARTIER. 

Gehuwd: 

-::- Lt.-T<'olonel Dr. Wille en Ensigne Erle in 
den echt verbonden. 

L T.-KOLONEL DR. WILHELM A. WILLE, 
ge-stationneerd in het Ooglijders-Hospitaal te 
Semarang, die op 18 April 1906 vanuit Kjoge, 
Denemarken, in opleidmg kwam, met 

Op W oensdag 18 April is te SemaranQ bet 
huwelijk voltrokken van Lt -Kolonel Dr. Wille 
en Ensigne Erle. De Kommandants leidden deze 
plechtiqheid, die uitmuntte door eenvoud en 
degelijkheid. Er waren schoone bloemen en ta! 
van andere blijken van belangstell,ng inqekomen, 
tezamen het bewijs Jeverend, hoe hoog Dr. Wille 
staat aangeschreven in de algemeene achting. 
En met recht I 

Stafkapiteme Stewart leidde ons met trotsch 
rond in het Z1ekenhuis te Soerabaja, en, 
terwijl haar oogen dankbaarheid uitstraalden, 
toonde zij ons het prachtige meub1lair, dat 
zij van een dame gekregen had voor de 
z1tkamer der Off1cieren. Ook noodigde zij mij 
uit. het schitterende orgel, dat zij voor bet 
gebouw ten geschenke had gekregen, eens te 
bespelen l Alles tezamen inderdaad een gift van 
groote waarde. Geen wonder. dat dankbaarheid 
schering en ioslag van haar gesprek was I 

ENSIGNE ELLEN E. ERLE, laatst gesta
Uonneerd in de Polikliniek te Soerabaja, die 
op 16 Januari 1917 vanuit Kopenhagen, Dene
marken, in opleiding kwam, 

De bijeenkomst zelve zal we! steeds een 
monument van aangename herionering blij ven 
in het !even van de lieftal!ige bruid, en den 
waardigen bruidegom. God zegene onze lieve 
kameraden I 

Daok ook aan de Familie S. te Tega!, die 
ons een orgel cadeau deed voor onzen Evan
gelisatie-arbeid aldaar. Een heel welkom 
present! 

te Semarang op 18 April 1928. 

Bevorderingen1 

Van Stafkapitein tot Majoor: 
L. H. Woodward. 

Van Adjudant tot Stafkapitein: 
F. H1orth. 
0. Strandlund. 

Van Luitenan t tot Kapitein: 
F. Lomboan. 

. Overgeplaatst naar den Staf 
met den rang van Stafkapitein : 

Kommandeur B. Meyer, 

Aanstellingen: 

Majoor R. Scheffer naar het Hoofdkwartier: 
Financieel Departement. 

Stefkapiteln H. Loois naar de Lepra-kolonie 
.. Poelau Si Tjanang" (in bevel). 

Adjadant L. Wilson naar de ~epra-kolonie 
.. Poelau Si Tjanang". 

Adjudant N. Digby naar de Lepra-kolonie 
.. Koendoer". 

Adjudant E. Brandt in bevel van het werk on
der de Chineezen te Batavia. 

Adjndant I. Engstrom naar de Lepra-kolonie 
,, Pelantoeug,m" 

n1ng11 A. Roemers naar het Ktnderhuls te 
Medan (ter assistentie). 

Bn.;gn E. Stapleton naar het Kinderhuls te 
Salatiga (in bevel). 

K11plteln F. Lomboan naar het Chineesche Korps 
te Plered (in bevel). 

Kapltein J. Mason naar het Kinderhuis te Ban
doeng {ter assistentie; tijdelijk). 

Kapitein A. Wuite naar het Europeesche Korps 
te Tega! (in bevel). 

Kdt.-Luitenant Miari Amon naar het Chinee
sche Korps te Soerabaja. 

Bandoeng, 18 Mei 1928. 

W. PALSTRA, 
Kommandant. 

~i:'-lla n tee ken in a-en 
1 van den 
~~.fl ( ~emeenen .fecreiarir-

J 8 Mei 1928. 

Onze Kommaodaots. 
't Ztjn zeer drukke dagen geweest voor onze 

Kommandants, de pas voorb1jgegane I 
Maar ook buitengewoon gezegend, en dat 

is dan ook weer een ruime vergoeding voor al 
de tnspanning en vaak zeer vermoeienden arbeid. 

.,De Dag bij het Kruis''. degezegende Paasch
dagen, waarbij de inzegening van ons eerste 
Ned. Oost-lndische Jongelieden-Muziekkorps.
dat alles ligt ons nog versch in het geheugen. 
Sedert dien functioneerden onze Leiders bij den 
grooten bazar in Djokjakarta. - een waarlijk 
grootsche beweging, :-- en p~es1deerden de feeste
lijke opening der meuwe z1jgebouwen van het 
William Booth Vrouwen- en Kinderziekenhuis 
te Soerabaja. Voor meerdere bijzo.nderh.eden 
betreffende deze historische gebeurtenissen ID de 
geschiedenis van het Leger des Hells in Ned. 
Oost- lnd1e verwij zen wij beleefd naar de 
rapporten en foto's, elders in ons blad. P 

1 Thans zijn Kommandant en Mevrouw a str~ 
op reis naar Celebes I Wij bidden hen vee 
zegen toe en een behouden terugkeer op Java. 

•• 

En dan, last but not least, innigen dank aan 

~xxx~x~xxxx~xxx:~~x~~~~ 

x x X DE GENERAAL. X 
X Onze - beminde Gzneraal mag zich de geheele wereld over in de meest X 
X hartelijke belangstelling verheugen; in onzen Oost-lndischen Archipel zijn X 
~ er zeer velen, die den Generaal met warme toegenegenheid in hun gebeden ~ 
fl. gedenken. 7' 

~ De Generaal draagt de zware verantwoordelijkheid van de leiding van ~ 
X def'I. Legerarbeid over de geheele wereld. Aan deze Leiding is gestadige X 
X en veelomvattende arbeid aan het lnternationaal Hoofdkwarfier verbonden, X 
X waaraan dan nog moet worden toegevaegd de vele reizen, welke hij in X 
X het belang van den arbeid moet ondernemen, en de reusachtige samen- X 
X komsten, welke hij in verband daarmede moet leiden. X 
X Welk een arbeids-ijver, bezieling, brandende liefde tot het verlorene en X 
X toewijding aan de zaak des Heeren gaat er toch van hem uit I Laat ons X 
X voortgaan, hem in onze gebeden te gedenken ! X 

Tot ons leedwezen is de Generaal den laatsten tijd minder we[ geweest. ~ 
~ De doctoren, welke geraadpleegd werden, hebben noodig gevonden, hem ~ 
~ een volstrekte rust voor te schrijven, zoowel met betrekking tot zijn openbazen ~ 
X.· . arbeid als met betrekking tot de meer zakelijke zijde. De Generaal hee{t X 

X gemeend, in overeenstemming met het hem verstrekte deskundig advies X 
X te moeten handelen, en wij vernemen, dat de heilzame invloed van de X 
X ongestoorde rust, welke hij thans geniet, zich reeds doet gevoelen. X 
X lnmiddels wordt onze Legerarbeid onverpoosd voortgezet onder de leiding X 
X van den Chef van den Staf, Commissioner Higgins, daarin bijgestaan X 
X door Mevrouw Generaal Booth, en ongetwijfeld zal onder hun bekwame X 
~ leiding en onder den zegen Gods de strijd met succes voortgaan. X 
X In deze dagen van bijzondere, persoonlijke zorg voor onzen beminden X 
X Generaal zelve en voor Mevrouw Booth en hun kinderen geven wij hun X 
X gaarne de verzekering van onze meest hartelijke sympathie en van onze X 
X vurige gebeden voor een spoedig en algeheel herstel. X 
~ Moge God onzen Generaal in d:?.ze dagen Zijn rijksten zegen schenken I ~ 
~~xxx~:xxxx~xx:xxxxxxx:~x~x~~xx~ 

Doelwitten bereikt I 
Eerst kwam Adjudante Both van het Kinder

huis te Bandoeng en daaroa Adjudante Buysman 
van bet Europeesche Korps te Soerabaja het 
blijde nieuws verkondigen, dat zij hun doelwit 
bereikt hebben. Oolc Adjudante Koning van bet 
Me1sjeshuis te Semarang en haar trouwe help
ster s verdienen een woord van waardeering, en 
talrijk vele anderen, die ons goede berichten 
in:ronden. 

Wij hopen ook dit jaar wederom met !of uit 
het Z. V.-strijdperk te voorschijn te treden ! 

• 
De nieuwe Kweekschool-Cursus vaogt aan ! 
De Kommandant heeft beslocen, dat de 

nieuwe Kweekschool-cursus begm Juni zal 
aanvangen. Een flink aantal Ka.:letten wordt 
verwacht, en er is nog plaats voor meer. 

0, dat er toch meerderen waren, die alles 
veil wilden hebben voor Christus en de reddmg 
dezer 'l<Olkeren, en die als Officier in onze 
rangen wilden strijden I 

God roept U I. U I Waarom meldt gij U 
niet aan 1 

Dank! 

• • • 

de Comite-leden te Djokja, die met zooveel 
welslagen den grooten bazar ten behoeve van 
bet Kmderhuis en M1lita1r Tehuis te Djokja in 
her Jeven riepen, en tot zulk een succesvol 
e!nd w1sten te leiden, waardoor en Kinderhuis 
en M1htair Tehu1s zoozeer gebaat zijn I 

En bovenal : dank aan God, Die de harten 
der menschen neigt als waterbeken ! 

* • • 
En een verzoek I 
Vrienden, de piano in ons Militair Tehuis te 

Bandoeng is m een deerniswaard1gen toestand. 
unbespeelbaar f Bijna'onherstelbaar ! En U moest 
toch eens weten, welk een behoefte er bestaat 
aan een goed instrument. Gaat U zelf maar eens 
zien in dat vriendelijk, gezelhg Tehuis op den 
Ouden Hospitaalu;eg I De Ensigns Tichelaar 
zijn de vriendelijhe1d zelve en geven U, o zoo 
gaarne. verdere inlichtmgen I 

Komt1 wie spant er z1ch voor, om ons daar 
aan een goede piano te helpen? 

•• • 
Hartelijke gelukwenschen I 

wij gaarne onze erkentelijkheid betuigen. Wij 
geven dan oak gaarne blijk van medeleven in 
hun vreugde. 

Felicitaties ! 
Wei gefehciteerd, lievz kameraden, wier namen 

deze maand in de lijst vaq bevorderiogen priJ
ken 1 M?ge bij de verhooging in rang en de 
vermeerdering Uwer verantwoordelijkheden ook 
de Goddelijke genade in Uw !even toenemen I 
Vee! geluk ! - En meer is ons beloofd I 

Welkom thuis ! 
Wij heeren de Stafkapiteins Loois, Adjudante 

Wilson, Adjudante Digby en Ens1gne S apleton 
hartelijk we1kom bij bun terugkeer in lnsulinde, 
na een heerli1k ver!of in het oude land te heb, 
ben genoten. Zij hebben een goede reis gehad 
en zijn thans verkw1kt weer aan den arbeid 
gegaan. Hun aanstellingen zijn in de Officieele 
Mededeelingen" bekend gemaakt. • 

Slamat Djalan I 
'k Mocht deze week even naar Weltevreden 

en Priok overwippen, om ooze lieve makkers 
Kommandeur Harvey, Ensigne Brookes e~ 
Ensigne Muller, uitgeleide te doen. 't Was een 
inttem, en recht hartelijk afscheid ! God ga met 
U, kameraden ! Hij geve de .. Slamat" een voor
spoedige reis en U eenige maanden van gees
telijke en lichamelijke bekrachtiging I 

8ij bet verzenden van ons blad komen 
Adiudante O!sv1k en de Ensignes Englund en 
Andersson naar Bandoeog, om afscheid te nemen. 
Zij ~;rtrekken op 30 dezer met de .. P. C. 
Hooft en de Adjudants Loois en bun kin
deren zijn geboekt, om met de ,,Sibajak" op 
4 J u!i naar Holland te gaan. 
Au revoir, vrienden I en geniet maar veell Wij 
zlen reeds met ver!angen uit naar Uw terugkeer ! 

N aar Sumatra. 

• * • 

De Stafkapiteins Johansson zijn naar Medan 
vertrokken, de Stafkapitein voor zijn jaarliiksch 
bezoek aan onze contribuanten en de Stafkapi
te1ne, om tijdelijk het overzicht over bet Kin
huis te Medan op zich te nemen. 

Onze lezers weten, dat de Kommandeurs 
Kronenberg ernstige ziekte- dagen hebben door, 
leefd. Wij bidden, dat deze algeheele onthef
fing van verantwoordelijkheden bun gezondheld 
ten goede zal komen I 

Ensigne Roemers is eveneens naar Medan 
vertrokken, om als .,tweede in bevel" in het 
K~nderhu1s werkzaam te zijn. God zegene haar I 

Ons Rusthuis. 

• • • 

Het rustoord voor Officieren is thans geopeud 
en binneo eo_kele weken verwachten wij Kom
mandeur Schipper en de zijnen, de Adjudantes 
Lauter, Buysman en Koning en anderen. 

Mevrouw Majoor Scheffer is zoo vriendelljk 
geweest, zich met de zorgen voor de gasten te 
belasten. Oat is dus in goede handen ! 

BIJZONDERE MEOEO££UNG. -
lr-coMM1sstoNER Wm. PALMER 

BEZOEIT IED. OOST-INDI£. 
= 

Wij hehben het verbfijdend bericht van 
ons Interaationaal Hoofdkwartier ontvangen, 
dat Lt.~Commissioner Wm. Palmer, reizend 
Internationaal Secretaris, Nederlandsch Oost
lndie zal bezoeken. 

Benevens het verhandelen van belang~ 
rijke aangelegenheden en het bouden van 
inspecties, staan bezoeken aan verscbillende 

korpsen en instellingen op het programma, 
terwijl, naar wij hopen, cok het jaarlijksch 

congres door den Commissioner zal worden 
geleid. Ook stelt deze zicb voor, een be
zoek aan Celebes en Sumatra te brengen . 

Kommandant Palmer is jarenlang verbon
den geweest aan de Internationale K week
scbolen van het Leger des Heils te Londen, 
heeft daarna bet bevel gevoerd over den 
Legerarbeid in Zuid-Amerika en in Finland 
en is, in zijn capaciteit van Vertegenwoor

diger van onzen Generaal, zoo juist van 
een reis naar West-lndie te Londen terugge
keerd. 

Op Z a t e r d a g 9 J u n i zal de Kom
mandant D. V. te Tandjong Priok aanko
men voor een verblijf van circa 3 maan
den in deze gewesten . 

De Algemeene Secretaris op reis. 
Mevrouw Halli.le en ik hadden het voorrecht, 

behalve de Kommandants in 8andoeng ter zijde 
te staan, de korpsen Tegal, Cheribon, en Sem~
rang te bezoeken, terwijl 1k all"n een bezoekie 
aan de Lepra-kolonie .. Pelantoengan" bracht, en, 
vergezeld van ACljuJant Hiorth, de korpsen 
Ambarawa, Magelang en Djokja kon aandoen. 

In Tega) zagen wij twee zielen tot den 
H Hand komen. Jn Cheribon hielden we een 

e ti e meeting in de Soc1eteit en maakren 
~rach t kennis met de lieve makkers van Sindang 

L
aar 00 I Semarang mochren w1j in een druk 
aoet. n 

Wij danken de Stoomvaart-Maatschappij 
.. Rot•erdamsche-Lloyd" voor een gifc van 
f 225.-, ons toegezonden van de ontvangen 
entree-gelden voor de bezicht1ging van het 
s. s. ,,S1bajak", en eveneens de Stoom vaart
Maatschappij ,,Nederland" voor f 100.- uit de 
opbrengst der entree-gelden, ter bez1chtig1ng 
van het s. s. ,,Christ1aan-Huygens" ontvangen. 

Namens alle Soldaten en Officieren van het 
Leger des Heils in Ned. Oost-lndie b1eden wiJ 
den Hoogedelgestrengen Heer en Mevrouw Jas
per van ')jok1akarta en den Hooged. gestr. Heer 
en Mevrouw Harde:nan van Soerabaja eerbiedig 
gelukwenschen aan, ter gelegenheid van de benoe
ming van H. H. !",. G. tot Gouverneur resp. van 
Ojokja en van Soerabaja. 

Z1j hebben zoo vriendelijk betoond, veel sym~ 
pathie voor onzen arbeid te bezitten, waarvoor 

Wij roepen onzen gast een recbt hartelijk 

welkom toe en bidden, dat zijn komst veel 

zegen en nut voor ons Territorie zal af
werpen I 



4 S T R Ij D K R E E T 

r~utueltjk5k okktn~ ~ 
Qent)ignt <tflltn ~. <tfr~t en 1Lt.=1Solontl 1!\r. WW!illJdm ~. ~Hie 
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l'ereenigb onber be blag. 
Huwelijksinzegening van 

Zuster I: Loriaux en Broeder R. v. d. Zee 
te Bandoeng. 

18 APRIL 1928 

was een zeer bijzondere dag voor Semarang. 
In het Ooglijders Hospitaal was het dagen van 
te voren al te zien. dater een groote gebeurtenis 
zou plaats hebben. E.indelijk - de lang ver-

LT.-KOLONEL EN MEVROUW DR. W. WILLE. 

wachte dag was aangebroken: Lt.-Kolonel Dokter 
Wille en Ensigne Erle zouden in den echt worden 
verbonden. 

Zal d1edaq ooit door een der aanwezigenwor
den ver;ieten? En zeker niet het minst voor de 
betrokken personen was deze dag onvergetelijk ! 
Aandoenlijke momenten worden op zulke dagen 
doorleefd, en zoo was 't ook nu. Bij het aan-

schouwen van die prachtige, schoone bloemstuk· 
ken kwamen er in 't bijzonder teedere gevoelens 
in het hart bij de gedacbte aan hen , die ze zonden. 
Er waren erbij van booggeplaatste personen ; 
ook van patienten, die zoo gaarne bij deze 
gelegenheid iets wilden toonen van hun dank· 
baarbeid. Een schilderstukje werd dagen van te 
voren aangeboden met de vriendelijke woorden: 
,.Als Dokter mij niet had genezen, zou ik ~:'oit 
zoo lets tot stand hebben kunnen brengen. 

Ach, zooveel liefs, zooveel vriendelijks kwam 
dien dag tot uiting ! 's Middags een gezellig 
onder-onsje, waaraan de vele genoodigden deel
namen l 's Avonds om 7 uur echter brak het 
gewichtigste moment aan : de inzegening van 
het huwelijk door onzen Leider. Kommandant en 
Mevrouw Palstra spraken zeer vriendelijke woor
den, aie in 't bijzonder de bruid hebben goed 
gedaan, omdat Mevrouw de Moeder van 
Ensigne Erle in gedachten bij ons bracht. 

De Algemeene Secretaris las de gelukwenschen 
voor, die telegrafisch van heinde en ver waren 
ingekomen. 

Vervolgens spraken Mevrouw van Emmerik, 
Ensigne t<osendahl. Adjudant Glover. Ook de 
woorden, door deze makkers gesproken, ze
genden alien. De meisjes van bet Meisjeshuis 
zongen een mooi lied. Na de huwelijksplechtig
heid kwam de bruid aan bet woord. Haar woor· 
den spraken van stil geluk, van het verlangen 
tevens, den Kol one I terzijde te staan in hd werk, 
dat :i:ooveel liefde eischt. 

Ook Dokter sprak treffende woorden. 't Was 
hem aan te zien, dat hij geluk!tig was. Bovenal 
gaven belden aan God de eer, en Hij is waai:d 
te ontvangen alle dank I 

Alles is voorbij. Menschen gingen naar huis; 
de bloemen glngen aan 't verwelken ... En nu 
blijve geloof, hoop en liefde, deze drie, doch 
de meeste van deze ls de lie fde". 

Van harte wenschen wij Mevrouw en Dokter 
Wille Gods rijksten zegen toe in de toekomst. 
Moge bun vereeniging een groote aanwinst zijn 
voor den strijd, opdat vele donkere zielen 
mogen komen tot bet eeuwige Licht! R. F. 

Nadat daags tevoren in intiemen kring de 
vrienden met bet a .s. bruidspaar waren 
vereenigd op een gezellige thee, was eindelijk 

·de voor beide makkers zoo be)angrijke dag in 
hun )even aangebrcken. 

Woensdagavond 9 Mei had de huwelijks
inzegening van Zuster l oriaux en Breeder van 
der Zee plaats, welke plechtigheid geleid werd 
door onzen beminden ,Algemeenen Secretaris en 
Mevrouw Rawie. 

DI! zaal. - door rappe handen in een groen 
kleed gestoken, aangevuld met verscbillende 
bloemstukken, - was al dadelijk bij den aanvang 
gebeel gevuld met makkers en vrienden. die 
het bruidspaar bij aankomst een allerhartelijkst 
welkom gaven. 

Mevrouw Rawie bepaalde ens bij den 23-sten 
Psalm en richtte in verband daarmede har· 
telijke woorden zoowel tot de aanwezigen, 
als tot het bruidspaar, wiens Herder de Heer is . 

En dan komt de Kolonel aan bet woord; in 
een geestige toespraak herinnert hij er aan. hoe 
na vele moeilljkheden eindelijk deze lang verbeide 
dag is aangebroken, doch het nog maar op bet 
nlppertje is geweest, dat hij thans tegenwoordig 
kan zijn ;maar God-lof, de Heermaakte alles well 

Nadat de zangbrigade in de gelegenheid Is 
gesteld, om een lied te zingen, leest de Kolonel 
de huwelijksartikelen voor en vervolgt met een 
in-hartelijke toespraak tot de jonggehuwden, 
om zoowel in voor- als tegenspoed den Heer 
te dienen ; - bet is de inleiding tot de groote 
gebeurtenis in hun !even. Een aangrijpend 
oogenbl1k, als daar ooze beide makkers, geknield 
onder de oude Legervlag, in een vurig gebed 
den Heer worden optiedragen, opdat zij 
thans vereenigd de banier des Kruises hoog 
zullen houden tot eer van God. Wij ge
voelen zoo, dat de Heer nabij Is. en pis clan 
de vergadering hen toezingt: .. Oat 's Heeren 
zegen op u daal", dan is bet zoo duidelijk, dat 
allen medeleven in deze bijzondere plechtigheid. 

De kleuters komen thans naar het platform, 
om na aanbieding van bloemen. een allerliefsten 
heilwensch voor bet jonge paar op te zeggen, 
wat een daverend handgeklap uitlokt. 

DE KOMMANDANTS EN ·DE ALGEMEENE SECRETAR!S ontvangen, - wekten in den Heiligingsbijeen
komst op tot algebeele toewijding aan den dienst 
en den wil des Heeren. 

in bet Europeesche Korps te Bandoeng. Het Bijbt:lwoord van den Kolonel, met klem 
gebracht, was geheel in dienzelfden geest en 
drong tot ernstig zelfonderzoek (D tot veroot
moediging voor God. 

Mijlpalen op den levensweg ! Wij kennen ze 
allen: dagen, die immer in onze herinnering 
voortleven en waar wij met ontroering aan 
terugdenken. Zulk een dag was bet Zondag 
29 April '100r de Stafkapitelns Johansson, die 
bun kleine, lieve lngrrd aan den Heer kwamen 
opdragen en - zelf alles schade achtende om 
de uitnemendheid van Christ us - was het bun 
zulk een groote vreugde, bun kind te geven in 
de hoede des Heeren en het Hem te wijden. 
De samenkomst werd geleid door onze beminde 
Komandants en velen waren opgekomen, om 
deze gebeurtenis bij te wonen. 

Na samenzang en gebed en een ernstige toe
sprnak van den Kommandant ging deze tot de 
plecbtigbeid zelve over. 

Het was een mooi moment, toen ooze Leider 
met bet kindje, benevens de ouders zich schaarde 
onder de Leg~rv1ag en de kleine Ingrid in innig 
gebed aan den Heer opdroeg. Staande zong de 
vergadering daarna de Stafkapiteins en bun 
kleine lieveling de zegenbede toe. 

Met een herinnering aan de woorden uit 
Ex:>dus 2 zeide de Kommandant, terwijl hij in 
naam van den Hemelvader de kleine weer aan 
de jonge, gelukkige moeder teruggaf: .. Neem 
dit kind en verzorg bet voor Mij en lk zal u 
uwen loon geven I". 

Daarna een getuigenis van den Stafkapitein, 
waarin hij zijn dank aan God uitsprak. Ver
volgens luisterden wij met aandacht naar Me
vrouw Kommandant Palstra. Geput uit rijke I 
levenservaring en innige verknochtheid aan de 
belangen van Gods Koninkrijk, is haar 
woord immer tot zegen. en ook dezen morgen 
gaf het menlgeen stof tot nadenken. 

Mevrouw Rawle zegende aller hart door 
een barer mooie solo's. ;;.~- ~ 

Nog verdtent vermeldtng. dat in deze samen~ 
komst KapiteiDe Mason, die pas uit Canada in 
Bandoeng was aangekomen, een blijmoedig ge
tuigenis gaf van geloofsvertrouwen en liefde tot 
Hem, Die .,ons eerst heeft lief gehad", en daar
om recht heeft op geheel ons !even en op een 
volkomen gehoorzaamheid aan Zijn wil. 

's A vonds leidde de Algemeene Secretaris de 
Verlossingsqamenkomst. Ook nu was de zaal 

oed bezet met een aandachtig publiek. Er 
g s vrijheid onder Gods kinderen en liederen 
:-:n samenzang, blijde getuigenlssen en koren 

. Id eJkander af. Met grooten·ernstbracht wtsse en E 
de K olonel Gods Woord. ,, r is een weg, 

. and recht sch1jnt, maar het laatste van 
die le~ e , 0 n des doods", was bet onderwerp, 
dien z11n w .,~ be Id d fd door treffende voor e en en on er 
dat, ::ies1t~ad Gods Geest. van groote kracht 
den mv oe van . k 

. n daar zag men een traan wegp1n en, 
was. Hur e b . d door bittere levenservar ing. 
wellicht gesc retende uitnoodi;iing werd deze 

Na ee:n drmg · en wij huiswaarts 
samenkomst _beeindigd en gtngd I h ·d .. d d en ag eeuw g et S• in bet bew1jstz11n, at ez 
werk was gedaan. 

A. B. 

Ons Korps is wel zeer bevoorrecht boven 
vele andere; wat al bijzondere samenkomsten; 
dikwijls zijn onze Leiders in ons midden en hoe 
worden wij dan door bun woorden opgevoerd 
tot hooger, dieper geestelijk )even en door bun 
eerbied-afdwingend voorbeeld opgewEkt en aan• 
gemoedigd, om te volha1den in den strijd! Vele 
zegeningen zijn hierdcor ons dee! en zielen wor
den gered , Hall!'!?:jc; ! 

Op Zondar;:i 6 Mei leidden de Algemeene Se
cretaris en Mevrouw Rawie de samenkomsten, 
waarln een drletal Officieren afscheld nc>men, 
voor zij met Europeesch verlof gingen. Haar 
blijmoedige getuigenis~en. - sprekend van dank 
aan den Heer voor Zijn redding en bewaring, 
van bet voorrecht, Hem te mo~en dienen als 
Officier van het Leger des Heils in deze gewesten, 
en van den zegen, hierdoor voor eigen hart 

De open)uchtsamenkomst des middags in het 
Pieterspark trok vele belangstellendEn. 

Een groote schare luister3e met diepe aandacht 
naar de verschillende getulgenissen en bovenal 
ook naar bet Bijbelverhaal. 

Des avonds een samenlcomst vol gloed en 
!even. De Evangeliewaarheden werden met 
kracht gepredikt door woord en lied. De woor. 
den der scheidenden, met voorbeelden uit haar 
ervaring, wezen de onbekeerden .naar den Bron 
van bet Water des Levens, dat de dorstende 
ziel alleen kan voldoe.n, en voor alien om niet 
te verkrijgen is nu, in bet beden der genade. 

Het Evangeliezaad, dezen dag uitllestroold, 
zal zeker op Gods tijd vrucht voortbrengen. 

BIJ DB OPENING VAN DEN BAZAR TE DJOKJA, 

Onder leiding van de Beschermvrouwe Mevrouw Jasper werd te Oj k· b h 
M ·1· · T h · h t K' d h · ld 0 JB ten ate van et 1 1ta1r e u1s en e ID <:r u1s a aar een groorsch opgezette b 
die gehouden werd in de Loge Mataram" en zich · azar georgan1seerd, 

" ' tn een enorrr.e belan 1 II h 
verheugen. Op den eersten Mei reisden onze Le1ders naar Djokja om te · gs e. mg ~oc t 
de officieele opening door den Hoogedelgestrengen Heer Jasper, Resid~n~e~;'n°~~ 1~ te Z!Jn hij 
aanwezig waren Z. H. de Sultan van Djokja en Prins Pakoe Alam, JO }a. waarb11 

De Resident gaf uitdrukking aan. zijn bewondering voor den arb 'd 
Heils in bet algemeen en in Djokja tn het bijzonder. Hij memoreerd eidikva.~l ~~t ~eger des 
met bet Leger in aanraking te zijn gekomen en steeds met bet groots~' WJJ s ID z1jn dienst 
arbeid steun te hebben verleend, anneer die in den een of anderen vor e gednoegen aan dien 

De kraton- en de bataljonsm ek en vooraaostaande lnlandscbe music:11 ~er dgevraagd. 
Op de foto komen voor: (zittendJ: Kommandant Paistra z l:xc Gouvei een en medewerking. 

' · · verneur )as z H Sultan van Ojokja. Mevrouw Jasper, Mevrouw Palstra, H . H. Prinses Pakoe Ala per, · ·de 
van Rheenen; (staand): o m. de Heer Zeylstra, Lt.-Kolonel Rawie Overste Rh m, Mevrouw 
Berge de Heer Raas, Kommandeur Hallman, z. H, Prins Pakoe Aiarn en A\d·~nd eenen, Ensigne 

' JU ant Nybeim. 

1 JUNI . ~928. 

Nu wordt de Bevelvoerende Officler in de 
gelegenheid gesteld, om aan onze makkers,, Vaders 
Boek" te overhandigen met de be:de, dat zlj er 
veel troost en blijdschap In zullen vinden. 

Thans volgen, afgewisseld door het zlngen 
van heerlijke koren, verschillende blijmoedige 
toespraken van enkele Off1cieren en ten slotte 
van Broeder van der Veer. naroens bet korps. 

De Jongelieden·Zangbrigade zingt een lieflied 
van vreugdeklok ken en zonneschijn. 

Eindehjk is er gelegenheid voor Zuster van 
der Zee, om te getuigen van de vele zegeningen, 
welke tot hiertoe haar dee) waren. Ja , de Heer 
was goed in bet verleden, en zlj spreekt baar 
vertrouwen uit, om met Gods hulp samen den 
Heer te dienen in de toekomst. 

Broeder van der Zee acht zich de gelu'k.
kigste man van Bandoenll ; het is een ernstige 
dag voor hem geweest. doch hij acbt zich vol· 
komen gelukkig, rn hij met zijn lieve vrouw 
de belofte heeft afgelegd, in lief en leed den 
Heer te dienen en bun best le will en doen, om 
anderen ten zegen te zijn: bij zegt allen dank 
voor de hartelijke wijze, waarop zoowel om
cleren als makkers hen tegemo< t zijn gekomen. 

'tWas een avond, welke zeker nietlkhtver• 
geten zal worden , . . • . J. v. d. V. 

BROEDER EN ZUSTER R. v. D. ZEE. 

LEZING TE DJQKJA 

dool' den Algemeenen Secre.t.,ris. 

Door Lt.-Kolonel Rawie werd een druk be· 
zochte lezing gc houden in de aula van de Al
gemeene Middelbare School. welke zaal met 
groote bereidwilligbeid hiertoe was afgestaan 
door den Directeur, den Heer Hubbeling. 

Nadat door den Kolonel de vergadttlng 
eenigszins was ingeleld in den aanvangsarbeld 
van bet Leger des Hells. over de geheele wereld 
thans verbreid in 86 landen en kolon ien, werd 
door middel van zeer schoone en vaak dlep 
ontroerende ltchtbeelden aangetoond bet tot 
dankbaarheid stemmende werk van bet Leger 
des Heils, bier in lnd1e in het bijzonder van 
zoo groote beteeke.nis. 

Met groote erkentelijkheid werd gesproken 
over bet werk van ,,Zuster" Hallman te Ojokja 
en toen ooze ,,Ojokjasche Zangvogeltjes" op bet 
zilveren doek te voorschijn werden getooverd, 
gevoelde ieder in de zaal de groote waarde 
van het liefdevolle werk, dat daar In bet Kin· 
derhuis Gamblakan (evenals in de andere Kin· 
derhuizen van bet Leger) in alle stilte en In 
toewijdende opoffering dag na dag, jaar na jaa.r 
wordt verricht 

Toen dan ook door den Kolonel werd ver
zocbt, om allen ,, Veilig in Jezus' armen" medet" 
zingen, klonk daar spontaan en gedragrn in de 
stilte van den heerlijk mooien avond een jubd
en dankzang, die bij velen moet hebben doen 
trillen blijoschap en vreur;:ide en hoopvolle 
verwachting voor de toekomst. 

Nadat door den Kolonel doel en beteekenis 
van den Legerarbeid uiteengezet waren, getoond 
was, hoe vol liefde de arl:>eid onder de mel-t
schen plaats vindt, hoe de blinden wederom 
zieode gemaakt worden. hoe de verlatenen ea de 
hulpeloozen worden verzorgd, werd onderdank· 
zegging deze zoo ultnemeod qeslaagde bijeen
komst gesloten, 

====================~ 

BOEKHANOEL :-: IAYASTRAAT 16 :-: BANOJEMG. 

ZOO JUIST ONTVANGEN 1 

Commissioner George S. Railton. 
Een levensbt>schrijvlng van den 

eersten Commissioner van bet 
Le11er des Hells. 

Gebonden in donkerrooden 
stempelband; Hollandsche ver. 
tallng • • f 2,25 

i' Voor kinderen 
Het leven van Jezus. 

In bet Hollandsch. f 2,00 

Kleine kruisjes, zonder spreuk, ook ala 
boeken1eger te gebruiken. 

In 6 verschlllende soorten, fl 5 cent. 

VRAAG ONZBN CATALOGUSI 

~==============d) 
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